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CLIQUE E OUÃAÂ

Ãvila, Carlos (Belo Horizonte, Minas Gerais, 1955). Poeta e jornalista. Filho dos poetasÂ Affonso
Ãvila (1928-2012)Â eÂ LaÃs Correa de AraÃºjo (1928-2006), trava contato com as vanguardas
poÃ©ticas brasileiras da segunda metade do sÃ©culo XX. Durante a dÃ©cada de 1970, contribui
com revistas literÃ¡rias comoÂ Poesia em Greve,Â Muda,Â Qorpo EstranhoÂ eÂ CÃ³digoÂ e
torna-se amigo de poetas comoÂ Paulo Leminski (1944-1989). Em 1977, edita a revistaÂ IÂ em
Belo Horizonte. Publica seu primeiro livro,Â Aqui & Agora, em 1981. Participa de eventos culturais
como a comemoraÃ§Ã£o de 30 anos daÂ Semana Nacional de VanguardaÂ (1963 a 1993),
organizado, entre outros, por seu pai. Escreve peÃ§as publicitÃ¡rias, roteiros para televisÃ£o e
projetos culturais, sendo consultor da Rede Minas de TV. Entre 1995 e 1998, torna-se editor doÂ
Suplemento LiterÃ¡rio de Minas Gerais. Participa com outros 19 poetas brasileiros da antologiaÂ
Nothing the Sun Could Not Explain, lanÃ§ada em 1997 nos Estados Unidos. Em 1999, reÃºne sua
obra poÃ©tica no volumeÂ Bissexto Sentido, publicado na coleÃ§Ã£o Signos, organizada pelo
poetaÂ Haroldo de Campos (1929- 2003).Â
AnÃ¡lise
Carlos Ãvila elabora uma poesia com versos curtos, atenta aos aspectos visuais da diagramaÃ§Ã£o
das palavras na pÃ¡gina. Essas caracterÃsticas sÃ£o uma releitura pessoal de algumas propostas
das vanguardas poÃ©ticas das dÃ©cadas de 1950 e 1960, sobretudo a Poesia Concreta. Seguindo a
linha de poetas construtivistas, comoÂ Augusto de Campos (1931)Â eÂ Ronaldo Azeredo
(1937-2006), Carlos Ãvila opta por publicar pouco, selecionando com rigor sua produÃ§Ã£o. Isso
estÃ¡ evidente no tÃtulo do segundo livro,Â Sinal de MenosÂ (1989), expressÃ£o retirada de um
poema deÂ Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). Durante as quatro Ãºltimas dÃ©cadas do
sÃ©culo passado, publica apenas trÃªs livros de poesia, embora mantenha intensa atividade
cultural.
O rigor de construÃ§Ã£o do trabalho poÃ©tico nÃ£o anula o sentimento lÃrico, por isso, sua poesia
Ã© chamada de âbiotextualâ pela crÃtica Maria Esther Maciel (1963), particularmente no
âSinal de Menosâ:Â
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